NORMAS DE FUNCIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA NOITE NO MUSEU 2019
À descoberta da ciência no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva
PROGRAMA E DURAÇÃO
Um Museu completamente às escuras, uma viagem no tempo cheia de conhecimento, ciência e
emoção. Bagagem necessária: lanterna, saco-cama e muito espírito de aventura. A partir do próximo
dia 1 de Maio, crianças entre os 7 e os 13 anos têm o Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva só para
si durante uma noite inteira.
Os participantes vão viajar pelas mais emblemáticas exposições que ocuparam as salas expositivas no
Pavilhão: Knojo!, T-Rex ou Crime no Museu, ainda se lembra? Um “slime de ranho”,
uma fisga com uma força capaz de derrubar montanhas, uma descoberta de ossos de dinossauro ou
fazer pão e manteiga na nossa Cozinha é um Laboratório para nos deliciarmos no dia seguinte ao
pequeno-almoço… preparados para esta aventura acompanhados pelos nossos monitores?
Público alvo: Crianças: 7-13 anos
Número máximo de participantes: 25
Calendarização: Mais informações brevemente
Dia da actividade: das 19h30 de Sábado até às 11h00 de Domingo
Preço: 50€*
*10% desconto para membros dos Circuitos Ciência Viva ou a partir da inscrição do 2.º filho.

19h30 | Chegada e apresentação dos participantes e da actividade
19h45 | Montagem do acampamento (tendas, porta mochilas, mesas e fogueira)
20h30 | Jantar frio
21h15 | Viagem no tempo
23h15 | Higiene pessoal
23h30 | Regresso ao acampamento: festa do pijama (partilha de aventuras e guerra de almofadas)
24.00 | Recolha e silencio
08h00 | Alvorada
08h15 | Alongamentos matinais
08h30 | Desafio: em busca do alimento perdido…
09h30 | Pequeno-almoço
09h45 | Higiene pessoal
10h30 | Desmontagem do acampamento
11h00 | Até à próxima!

O QUE TRAZER DE CASA
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Jantar frio, lanterna, saco-cama, almofada, roupa confortável para dormir, uma muda de roupa para o
dia seguinte, toalha de rosto e artigos de higiene pessoal.
Nota: o Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva não dispõe de balneários, apenas instalações sanitárias.

CONDIÇÕES
• O Pavilhão do Conhecimento tem segurança 24 horas por dia;
• O grupo é acompanhado por monitores com experiência em trabalhar com crianças e jovens, e

pertencentes à equipa do Pavilhão do Conhecimento;
• Poderão participar no mínimo 10 crianças e no máximo 25. Se não se reunir o número mínimo, a
actividade poderá ser cancelada com a antecedência de uma semana. Neste caso, o dinheiro é
devolvido ou o participante inscreve-se para outra data;
• Por motivos de força maior que comprometam a realização da atividade, o Pavilhão do
Conhecimento reserva-se no direito de cancelar a actividade. Neste caso, o dinheiro é devolvido ou o
participante inscreve-se para outra data;
• A ceia é constituída por leite simples ou sem lactose e bolachas (onde se incluem as de sem glúten);
• O pequeno-almoço é constituído por pão, manteiga, compotas (feito por nós!), queijo e fiambre, bem
como leite simples/leite com chocolate, iogurte liquido e fruta;
• O Pavilhão do Conhecimento não se responsabiliza por perdas e danos de bens pessoais.

PAGAMENTO
O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 7 dias a contar da data de inscrição (dinheiro, multibanco
ou transferência bancária). Aceitam-se cancelamentos até uma semana antes do evento. A seguir a
este prazo, não se efetuam devoluções de dinheiro. O valor pago poderá ser restituído ou poderá ser
feita inscrição para outra data.

FORMAS DE PAGAMENTO
- Diretamente no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva (c/ MB ou dinheiro).
- Por transferência bancária. Caso o pagamento seja feito por transferência, é necessário o envio do
comprovativo através de e-mail (reservas@pavconhecimento.pt), juntamente com as normas de
funcionamento devidamente preenchidas e assinadas.
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